
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
 
NÚMERO:  5/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 04/03/2019  

HORARI:  de 19h a 20 hores 

LLOC: Sala de Juntes de L’Ajuntament 

 

 
Assisteixen:  
 
Josep Triadó i Bergés   Alcalde 
Marc Tintoré  i Serra   1r Tinent d’Alcalde 
Josep Font i Vives   2n Tinent d’Alcalde 
Magda Julià López   3a Tinent d’Alcalde 
Antoni López Guillén   4t Tinent d’Alcalde 
Josi Duran Cutillas   Regidora 
Ana M. Cuello Ladevesa  Regidora 
Carles A. Medina Vilalta  Regidor 
Alejandro Costa Urigoitia  Regidor 
Emma Escolano i Juanola  Regidora 
Inmaculada Fernández Martínez Regidora 
Ginés Marín Marín   Regidor 
 
 
Mireia Boté Massagué, Secretària 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 3 i 4). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 
CULTURA/ENTITATS 

3. Aprovació de la inscripció de l'entitat "Club Volei Premià de Dalt Maresme", al registre 
d'entitats i associacions locals. 

 

ENSENYAMENT 

4. Aprovació del conveni entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i 
l'Ajuntament de Premià de Dalt per al projecte INSERSPORT. 

 

HISENDA 

5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de gener de 2019 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 71/2018. 

6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 de gener de 2019 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 72/2018. 

7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de febrer de 2019 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 73/2018. 

8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de febrer de 2019 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 74/2018. 

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de febrer de 2019 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 1/2019. 

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de febrer de 2019 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 2/2019. 



 

 

 

MEDI AMBIENT 

11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de febrer de 2019, relatiu a l'aprovació 
de la liquidació presentada per la Societat Municipal "La Pinassa, Promocions i Serveis 
Municipals, S.A.", pels serveis de neteja viària del mes de desembre de 2018. 

12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de febrer de 2019, relatiu a l'aprovació 
de la liquidació presentada per la Societat Municipal "La Pinassa, Promocions i Serveis 
Municipals, S.A.", pels serveis de gestió de recollida i transport de residus del mes de 
desembre de 2018. 

13. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme, corresponent al mes de gener de 2019. 

14. Adjudicació a l'empresa "APF Boscos del Maresme", del contracte menor de serveis 
per a la poda dels platans de la Carretera de Premià de Mar. 

 

OBRES I VIA PÚBLICA 

15. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Vladimir Ribó Argemí en 
representació de l'empresa "L’espinoi, S.A.", de les obres situades al Torrent de can Mus, 
número 30 Baix de Premià de Dalt. 

16. Aprovació de la llicència d’obres de reforç estructural d’un sostre de l’edifici 
plurihabitatges situat a l’Av. Lleida, número 24 de Premià de Dalt, presentada pel Sr. 
Luciano Álvarez Gijón en representació de la Comunitat de Propietaris. 

17. Aprovació de la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge aïllat amb piscina 
al solar situat al carrer Torras i Bages, números 45-47 de Premià de Dalt, presentada per la 
Sra. Nana Lipartiliani. 

18. Desestimació de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. David Montells Facerias. 

 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

19. Modificació de la distribució de la jornada laboral de la Sra. Isabel Maria Xarrié Bolart. 

20. Constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius i nomenament de la Sra. 
Lorena Reixachs González com auxiliar administrativa en règim de funcionari interí. 



 

 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

21. Desestimació del recurs de reposició presentat per l'empresa "Complements 
Rodamon, S.L", en el marc del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació 2018. 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de la previsió de despeses corresponents  a la celebració del Festival 
Internacional Dames Màgiques. 
 
2. Adjudicació a l’empresa “Teia Moner, SCCL”, del contracte menor de serveis per a la 
direcció artística, tècnica i diferents actuacions del Festival Internacional Dames 
Màgiques.  
 
3. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt al “Pacte contra la 
segregació escolar a Catalunya: un compromís per a l’èxit educatiu”, promogut pel Síndic 
de Greuges de Catalunya. 
 
4. Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 3/2019. 
 
5. Nomenament de la Sra. Tamara Narváez López com a auxiliar administrativa en règim 
de funcionària interina, dins el Programa complementari de millora de l'ocupabilitat" 
subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
 
6. Nomenament de la Sra. Laura Mas Collado com a auxiliar administrativa, en règim de 
funcionària interina. 
 
7. Estimació del recurs de reposició presentat per l’empresa “Planteles Roig, S.L.”, en el 
marc del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació 2018. 
 
8. Adjudicació al Sr. Ivan Gordillo Esteban, del contracte menor de serveis per a la 
museografía, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Dones, de la ruptura a l’actualitat”. 
 
9. Aprovació de l’adjudicació definitiva a l’empresa “MIJ Gruas, S.A.”, del contracte de les 
obres d’ampliació del pavelló municipal d’esports. 
 
10. Aprovació de l’adjudicació definitiva a l’empresa Marc Caballero Mundo, del contracte 
del servei de producció audiovisual i en línia de l’Ajuntament de Premià de Dalt. 
 



 

 

 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 20 hores, el senyor Alcalde, dona per finalitzada la 
sessió. De tot el que s’ha dit, jo com a Secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura. 
 
 
La  Secretària                                            Vist i plau 
Mireia Boté Massagué                                  L’Alcalde, 
                                                                                                         Josep Triadó Bergés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


